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ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αρίθμηση και το περιεχόμενο των κεφαλαίων του παρόντος υποφακέλου ακολουθούν τις διατάξεις
του άρθρου 45 παρ. 8 του ν. 4412/2016.

Α.1 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης

Η υπό ανάθεση μελέτη αφορά στην εκτέλεση έργων κατά μήκος της Επαρχιακής οδού 27 (ΕπΟ 27):
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης-Περαία-Επιβάτες-Αγία Τριάδα-Ν. Μηχανιώνα, και συγκεκριμένα:

α.  Έργα προστασίας από καταπτώσεις των πρανών της οδού στην περιοχή της εξόδου από τον
οικισμό  της  Αγίας  Τριάδας,  με  κατεύθυνση  προς  τη  Νέα  Μηχανιώνα,  τόσο  ανάντη  όσο  και
κατάντη του οδοστρώματος. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, στο τμήμα της οδού από τη θέση
αυτή  (στροφή)  μέχρι  τη  στάση  «Συνεργεία»  του  ΟΑΣΘ  θα  γίνει  επέκταση  του  δικτύου
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της οδού.

β.  Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο τμήμα της οδού από τη διασταύρωση με την Εθνική οδό
67 (ΕΟ 67): Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο ως τη διασταύρωση με την Επαρχιακή οδό 28 (ΕπΟ 28):
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης-Πλαγιάρι-Επανομή-Όρμος.

Στόχος της μελέτης είναι η επίτευξη ευστάθειας των επιχωμάτων και η βελτίωση της αποχέτευσης των
ομβρίων υδάτων από την επαρχιακή οδό, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς χρήσης της
οδού από τους εποχούμενους οδηγούς.

Α.2 Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Α.2.1 Τεχνική Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης

Η υπό ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει:
α. δημιουργία κατάλληλου και αξιόπιστου τοπογραφικού υποβάθρου για την εκπόνηση των επιμέρους

τμημάτων της μελέτης,
β. υδρολογική μελέτη για την εκτίμηση της πλημμυρικής παροχής της οδού στα 2 υπό μελέτη τμήματα,
γ. υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων στα 2 υπό μελέτη τμήματα,
δ. γεωτεχνική  μελέτη  και  έρευνα  στη  θέση  των  πρανών  στην  περιοχή  της  Αγίας  Τριάδας,

συμπεριλαμβανομένης και μελέτης ευστάθειας του πρανούς,
ε. στατική μελέτη του τοίχου αντιστήριξης του ανάντη πρανούς, και
στ. περιβαλλοντική  θεώρηση,  για  απαλλαγή από την  έκδοση απόφασης  έγκρισης  περιβαλλοντικών

όρων.

Στο πλαίσιο της μελέτης, επίσης, θα συνταχθούν Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας-Υγείας, από τον βασικό
μελετητή που είναι ο μελετητής των υδραυλικών έργων.

Α.2.2 Απαιτούμενες κατηγορίες μελετών και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου σύμβασης

Η υπό ανάθεση σύνθετη μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες:

α. Μελέτη Τοπογραφίας (κατηγορία 16), η οποία θα περιλαμβάνει:
- Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1.000, σε έκταση 60 στρεμμάτων (μήκος 1,2 χλμ. και

πλάτος 50 μ.) για το Τμήμα 1 (από τα οποία τα 25 στρέμματα σε έδαφος πολύ καλυμμένο από
φύτευση, με κλίση 10%-40% και σε έκταση 307,50 στρεμμάτων (μήκος 6,15 χλμ. και πλάτος 50
μ.) για το Τμήμα 2.



- Αναφορικά με τα δίκτυα ελέγχου, προβλέπεται: για το Τμήμα 1 ίδρυση 5 τριγωνομετρικών
σημείων IV τάξης, επί βάθρου ύψους 1,10 μ. και χρήση 3 σημείων αναφοράς του υφιστάμενου
δικτύου της ΓΥΣ, και για το Τμήμα 2 ίδρυση 2 τριγωνομετρικών σημείων και χρήση 6

- Γεωμετρική χωροστάθμιση, και εγκατάσταση 40 και 50 σημείων πολυγωνομετρικού δικτύου,
σε οδό μεγάλης κυκλοφορίας, στα Τμήματα 1 και 2 αντίστοιχα.

β. Μελέτη υδραυλικών έργων (κατηγορία 13), που θα περιλαμβάνει:
- Υδρολογική μελέτη της λεκάνης απορροής της περιοχής μελέτης του Τμήματος 1, που έχει

εμβαδόν 0,21 τετρ. χλμ. (εικόνα 1), και του Τμήματος 2 (εικόνα 2), που έχει εμβαδόν 2,80 τετρ.
χλμ.,  με  στόχο  την  εκτίμηση  της  πλημμυρικής  παροχής  των  δικτύων  απορροής  ομβρίων.
Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν οι όμβριες καμπύλες που προτείνονται στο «Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής
Μακεδονίας  (EL10)  και  αντίστοιχης  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων»
(απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με αριθ. ΓρΕΓΥ/41389/332/2018, ΦΕΚ 2638
Β).

- Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων των υπό μελέτη οδικών τμημάτων 1 και 2, τα οποία
έχουν μήκος 1,2 χλμ. και 6,15 χλμ. αντίστοιχα.

- Για  το  Τμήμα  1,  θα  εκπονηθεί  η  μελέτη  αποχέτευσης  ομβρίων  στα  στάδια  της
Προκαταρκτικής και Οριστικής μελέτης με πληρότητα εφαρμογής, ενώ για το Τμήμα 2 θα
εκπονηθεί  μόνο  Προκαταρκτική  μελέτη,  ώστε  να  εξεταστεί  η  εφικτότητα  απορροής  των
ομβρίων με τους υφιστάμενους αποδέκτες.

Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία της περιοχής μελέτης και λεκάνη απορροής του Τμήματος 1
[Πηγή: Google Earth Pro]

Εικόνα 2: Αεροφωτογραφία της περιοχής μελέτης και λεκάνη απορροής του Τμήματος 2
[Πηγή: Google Earth Pro]

γ. Στατική μελέτη (κατηγορία 8), η οποία θα περιλαμβάνει στατική μελέτη τοίχου αντιστήριξης στην
ανάντη πλευρά της οδού του Τμήματος 1,  επί  μήκους 200 μ.  Για τα τεχνικά έργα της κατάντη
πλευράς της οδού θα χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα σχέδια τεχνικών έργων.

δ. Γεωτεχνική μελέτη  (κατηγορία 21), για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών παραμέτρων και
αντοχών των εδαφικών στρώσεων στις θέσεις αντιστήριξης των πρανών του Τμηματος 1, η οποία θα
περιλαμβάνει:

- Επιτόπου: 2 γεωτρήσεις σε βάθος 30 μ. στο ανάντη πρανές και μία γεώτρηση σε βάθος 15
μ. στο κατάντη πρανές

- Εργαστηριακές  δοκιμές  (δοκιμή  διείσδυσης,  προσδιορισμός  φυσικής  υγρασίας,  ορίων
υδαρότητας,  πλαστικότητας,  δείκτη  πλαστικότητας,  κοκκομετρική  ανάλυση,  τριαξονική
δοκιμή  με  στερεοποίηση  πιέσεως  πόρων,  μονοδιάσταση  στερεοποίηση  και  ταχεία
διάτμηση), καθώς και έκθεση αξιολόγησης.

- Έλεγχο ευστάθειας των πρανών ανάντη και κατάντη του δρόμου.

ε. Περιβαλλοντική μελέτη (κατηγορία 27), η οποία θα περιλαμβάνει τεχνική έκθεση και συλλογή των
απαραίτητων στοιχείων για την απαλλαγή από έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων, επειδή τα



υπό μελέτη  έργα  δεν  κατατάσσονται  σύμφωνα  με  την  απόφαση  Υπουργού  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας με αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από τον μελετητή της κύριας κατηγορίας μελέτης (κατηγορία 13), θα συνταχθεί το σχέδιο ασφάλειας και
υγείας (ΣΑΥ) και ο αντίστοιχος φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.
305/1996 και τις κείμενες διατάξεις.

Α.2.3 Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών

Η εκπόνηση των μελετών θα γίνει με βάση τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

α. Π.δ.  696/8.10.1974  (ΦΕΚ  301  Α)  «Περί  αμοιβών  Μηχανικών  δια  σύνταξιν  μελετών,  επίβλεψιν,
παραλαβήν  κ.λπ.  Συγκοινωνιακών,  Υδραυλικών  και  Κτιριακών  Έργων  ως  και  Τοπογραφικών,
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών»

β. Εγκύκλιος 11 με αριθ. πρωτ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466/27.11.2018 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών  «Οδηγός  εκπόνησης  μελετών  Δημοσίων  Έργων  του  ν.
4412/2016 (Βιβλίο Ι)»

γ. Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.1.2019 (ΦΕΚ 1047
Β) «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε
ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα»

δ. Την Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΓΔΤΥ/οικ. 3328/12.5.2016 (ΦΕΚ 1561 Β)
(διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2151 Β/2016) «Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
2016 (ΚΤΣ-2016)», όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις με αριθ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429/5.12.2016
(ΦΕΚ 4007 Β), ΔΝΣγ/23597/ΦΝ 429/19.5.2017 (ΦΕΚ 1839 Β) και ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429/6.2.2018

ε. Απόφαση  υπουργού  Δημοσίων  Έργων  «Έγκριση  Τεχνικών  προδιαγραφών  Δειγματοληπτικών
Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε 101-83)» με αριθ.  ΒΜ5/0/30377/25.5.1983, ΦΕΚ
363Β

στ. Απόφαση  υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  &  Δημοσίων  Έργων  «Έγκριση  Προδιαγραφών
Εργαστηριακών  και  Επιτόπου  Δοκιμών  Εδαφομηχανικής  (Ε105-86  και  Ε-106-86)»  με  αριθ.
16832/31.12.1986, ΦΕΚ 955 Β

ζ. Οδηγίες  Μελετών  Οδικών  Έργων  (ΟΜΟΕ),  Τεύχος  11  «Γεωλογικές-Γεωτεχνικές  Έρευνες  και
Μελέτες»,  απόφαση  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  &  Δημοσίων  Έργων  με  αριθ.
ΔΜΕΟ/δ/ο/212/ 27.2.2004, ΦΕΚ

η. Προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα του Πίνακα ΓΤΕ (π.χ. ASTM, AASHTO, BS κ.λπ.)
θ. Τον  ν.  4014/20.9.2011  (ΦΕΚ 209  Α)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων,

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

ι. Την Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. 1958/13.1.2012
(ΦΕΚ  21  Β)  «Κατάταξη  δημόσιων  και  ιδιωτικών  έργων  και  δραστηριοτήτων  σε  κατηγορίες  και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.9.2011, ΦΕΚ Α’ 209/2011»,
όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471
Β), οικ.2307/26.1.2018 (ΦΕΚ 439 Β) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ.24593/2902/5.3.2020 (ΦΕΚ 1482 Β) και ισχύει

ια. Την Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος,  Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με αριθ.  οικ.170225/
20.1.2014  (ΦΕΚ  135  Β)  «Εξειδίκευση  των  περιεχομένων  των  φακέλων  περιβαλλοντικής
αδειοδότησης  έργων  και  δραστηριοτήτων  της  Κατηγορίας  Α’  της  απόφασης  του  Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β’ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα
με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας».

Α.2.4 Διαθέσιμα στοιχεία από προηγούμενες Μελέτες

Δεν υπάρχουν στην Υπηρεσία στοιχεία από προηγούμενες μελέτες.



Α.3 Πρόγραμμα εκπόνησης απαιτούμενων μελετών και Χρονοδιάγραμμα

Α.3.1 Απαιτούμενες μελέτες

Η  μελέτη  θα  εκπονηθεί  από  οικονομικούς  φορείς  που  διαθέτουν  πτυχίο  μελετητή  στις  ακόλουθες
κατηγορίες της περίπτωσης (15) του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4412/2016:

- 13: Μελέτες υδραυλικών έργων (αποχέτευσης ομβρίων)
- 8: Στατικές μελέτες (τεχνικών έργων),
- 16: Μελέτες τοπογραφίας,
- 21: Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, και
- 27: Περιβαλλοντικές μελέτες.

Α.3.2 Χρονοδιάγραμμα

Θα εκπονηθούν τα ακόλουθα στάδια κατά κατηγορία μελέτης:
- Υδραυλική μελέτη: Για το Τμήμα 1 θα εκπονηθούν Προκαταρκτική μελέτη και Οριστική μελέτη με

πληρότητα εφαρμογής (με παράλειψη της Προμελέτης) και για το Τμήμα 2 θα εκπονηθεί μόνο
Προκαταρκτική μελέτη

- Στατική μελέτη: Θα εκπονηθεί μόνο Οριστική μελέτη (με παράλειψη της Προκαταρκτικής μελέτης
και της Προμελέτης)

- Περιβαλλοντική μελέτη: Θα εκπονηθεί Τεχνική Έκθεση για απαλλαγή από ΑΕΠΟ.

Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι επτά (7) μήνες, σύμφωνα με το παρακάτω
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

α/α ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Διάρκεια εκπόνησης (μήνες)

1 2 3 4 5 6 7
1 Μελέτη τοπογραφίας (Τμήμα 1 & 2)
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2 Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη (Τμήμα 1)
3 Προκαταρκτική Υδραυλική μελέτη (Τμήμα 1 & 2)
4 Οριστική Υδραυλική μελέτη με πληρότητα εφαρμογής 

(Τμήμα 1)
5 Οριστική Στατική μελέτη (Τμήμα 1)
6 Περιβαλλοντική μελέτη (Τμήμα 1 & 2)
7 ΣΑΥ-ΦΑΥ (Τμήμα 1)

Α.4 Προεκτιμώμενη αξία σύμβασης – Τεκμηρίωση

Η  ανάλυση  κόστους  γίνεται  με  βάση  την  υπ’  αριθ.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ  466/16.5.2017  (ΦΕΚ  2519
Β/20.7.2017) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  κατά  τη
διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Λαμβάνεται  συντελεστής  (τκ)  του  άρθρου  ΓΕΝ.3  της  άνω  Απόφασης  για  το  έτος  2021  (Εγκύκλιος
ΔΝΣ/89943/02.04.2021  ΑΔΑ: 6T50465XUJ-OFD) ίσος με τκ = 1,199.

Αναλυτική προεκτίμηση αμοιβής όλων των κατηγοριών μελετών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνονται οι αμοιβές κατά κατηγορία μελέτης του συνόλου των μελετών,
καθώς και οι αμοιβές για τα στάδια που θα εκπονηθούν.



Α.5 Εξασφάλιση χρηματοδότησης της σύμβασης

Η μελέτη του έργου είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
έτους 2020 και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΜΠ 908 (2019ΜΠ90800015).

Α.6 Τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης

Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης είναι η ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/2016.

Η  συνολική  προεκτιμώμενη  αμοιβή  της  μελέτης  χωρίς  ΦΠΑ (€264.938,60)  υπερβαίνει  το  όριο  του
άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (€214.000,00), συνεπώς η διακήρυξη θα δημοσιευθεί και στην επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α.7 Τεκμηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, η ανάθεση της σύμβασης θα
γίνει  στον  οικονομικό  φορέα  που  θα  προσφέρει  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  απαιτήσεις  της  υπό  ανάθεση  κύριας  μελέτης  και  των  λοιπών  μελετών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του νόμου, ως κριτήρια ανάθεσης λαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Ο  βαθμός  κατανόησης  του  αντικειμένου  και  των  στόχων  της  υπό  ανάθεση  μελέτης,  όπως
προκύπτει από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν.
4412/2016, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την
εκπόνηση της μελέτης, των τυχόν προβλημάτων του φακέλου της δημόσιας σύμβασης και των
τρόπων αντιμετώπισής τους.

β. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων των
περιπτώσεων  β  και  γ  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  94  του  νόμου.  Θα  αξιολογηθούν  η
παράθεση των επιμέρους δραστηριοτήτων, των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για
την  παραγωγή  της  μελέτης  και  η  μεθοδολογία  που  θα  ακολουθηθεί  κατά  τη  συλλογή  και
επεξεργασία των στοιχείων. Επίσης, θα αξιολογηθεί η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης
του  ενδεικτικού  χρονοδιαγράμματος  του  φακέλου  της  σύμβασης,  σε  συνδυασμό  με  τη
στελέχωση της ομάδας μελέτης που προτείνει και την εμπειρία του συντονιστή.

γ. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα, με βάση τα στοιχεία δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου
94  του  νόμου,  όπως  προκύπτουν  από  το  οργανόγραμμα  της  ομάδας  μελέτης,  την  έκθεση
τεκμηρίωσης  καθηκόντων  και  κατανομής  εργασιών  του  συντονιστή  και  της  ομάδας  μελέτης,
καθώς και  τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνοχή της ομάδας μελέτης και  τη δυνατότητα
καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.

καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνοχή της ομάδας μελέτης και τη δυνατότητα καλής
συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
Υποδιεύθυνση ΤΕ ΜΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της ΕπΟ 
Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας

Πίνακας 1: Προεκτιμώμενες αμοιβές κατηγοριών μελετών για την πλήρη μελέτη και για τα στάδια που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της υπό ανάθεση σύμβασης

Κατηγορία Μελέτης
Αμοιβή πλήρους μελέτης (€) Αμοιβή των προς ανάθεση σταδίων μελέτης (€)

Αμοιβή
μελέτης

Απρόβλεπτα
(15%) ΦΠΑ (24%) Συνολική

δαπάνη
Αμοιβή
μελέτης

Απρόβλεπτα
(15%) ΦΠΑ (24%) Συνολική

δαπάνη
1 Μελέτη Τοπογραφίας (16)

1.1 Αμοιβή μελέτης 52.332,49
7.849,87 14.443,77 74.626,12

52.332,49
7.849,87 14.443,77 74.626,12ΣΥΝΟΛΟ 52.332,49 52.332,49

2 Στατική μελέτη τεχνικών έργων (8)
2.1 Αμοιβή μελέτης 21.494,99

3.224,25 5.932,62 30.651,85
17.195,99

2.579,40 4.746,09 24.521,48ΣΥΝΟΛΟ 21.494,99 17.195,99
3 Μελέτη υδραυλικών έργων (13)

3.1 Αμοιβή μελέτης 119.724,12

18.111,49 33.325,15 172.179,93

43.051,40

6.610,59 12.163,48 62.844,63
3.2 ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.019,17 1.019,17

ΣΥΝΟΛΟ 120.743,29 44.070,57
4 Γεωτεχνική μελέτη (21)

4.1 Αμοιβή μελέτης 31.494,23
4.724,13 8.692,41 44.910,78

31.494,23
4.724,13 8.692,41 44.910,78ΣΥΝΟΛΟ 31.494,23 31.494,23

5 Περιβαλλοντική μελέτη (27)
5.1 Αμοιβή μελέτης 4.316,40

647,46 1.191,33 6.155,19
4.316,40

647,46 1.191,33 6.155,19ΣΥΝΟΛΟ 4.316,40 4.316,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 230.381,40 34.557,20 63.585,26 328.523,86 149.409,68 22.411,45 41.237,07 213.058,20

Α.8 Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων

Η Διακήρυξη αποτελεί στοιχείο του φακέλου, ανεξάρτητο του παρόντος υποφακέλου. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Α.9 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος & τις συνθήκες εργασίας

Δεν τίθενται πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης, πέραν αυτών της κείμενης νομοθεσίας.

Α.10 Έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα Αρχή θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της σύγκρουσης
συμφερόντων και ειδικότερα: (α) για την αποτελεσματική πρόληψη, (β) τον εντοπισμό και (γ) την επανόρθωση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων.

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9

Σελίδα      από 9



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
Υποδιεύθυνση ΤΕ ΜΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της ΕπΟ 
Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας

Επισημαίνεται ότι η προετοιμασία της διαδικασίας για την ανάθεση της μελέτης έγινε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα, τα τεύχη του διαγωνισμού προετοιμάστηκαν από το Τμήμα Σχεδιασμού-Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με την υποστήριξη της
τεχνικής  συμβούλου  Μ.  Γρηγοριάδου,  Πολιτικού  Μηχανικού,  σύμφωνα με  τα  εγκεκριμένα πρότυπα τεύχη,  συνεπώς δεν  τίθεται  ζήτημα στρεβλώσεων του
ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών.

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των στελεχών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων, της τεχνικής συμβούλου, των μελών της επιτροπής διαγωνισμού και των αποφαινόμενων Οργάνων της αναθέτουσας Αρχής με τους υποψηφίους ή
προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών, αναφορικά με προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων και
των επαγγελματικών.

Σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. παραίτηση
μέλους επιτροπής ή αποχή από την ψηφοφορία μέλους αποφαινομένου Οργάνου) για την επανόρθωση του ζητήματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αρθεί η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, τότε θα αποκλεισθεί από τη διαδικασία ο υποψήφιος ή προσφέρων
που σχετίζεται με αυτή.
Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν εντοπιστεί σύγκρουση συμφερόντων, η αναθέτουσα Αρχή θα συντάξει γραπτή έκθεση την οποία θα αποστείλει στην Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, περιγράφοντας το ζήτημα καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 21-04-2021
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 21-04-2021
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 21-04-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ ΜΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΠΕΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ ΣΑΦΛΕΚΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα      από 9



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
Υποδιεύθυνση ΤΕ ΜΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της ΕπΟ 
Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας

Πίνακας 1: Προεκτιμώμενες αμοιβές κατηγοριών μελετών για την πλήρη μελέτη και για τα στάδια που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της υπό ανάθεση σύμβασης

Κατηγορία Μελέτης
Αμοιβή πλήρους μελέτης (€) Αμοιβή των προς ανάθεση σταδίων μελέτης (€)

Αμοιβή
μελέτης

Απρόβλεπτα
(15%) ΦΠΑ (24%) Συνολική

δαπάνη
Αμοιβή
μελέτης

Απρόβλεπτα
(15%) ΦΠΑ (24%) Συνολική

δαπάνη
1 Μελέτη Τοπογραφίας (16)

1.1 Αμοιβή μελέτης 52.332,49
7.849,87 14.443,77 74.626.12

52.332,49
7.849,87 14.443,77 74.626,12ΣΥΝΟΛΟ 52.332,49 52.332,49

2 Στατική μελέτη τεχνικών έργων (8)
2.1 09 21.494,99

3.224,25 5.932,62 30.651,85
17.195,99

2.579,40 4.746,09 24.521,48ΣΥΝΟΛΟ 21.494,99 17.195,99
3 Μελέτη υδραυλικών έργων (13)

3.1 Αμοιβή μελέτης 119.724,12

18.111,49 33.325,15 172.179,93

43.051,40

6.610,59 12.163,48 62.844,63
3.2 ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.019,17 1.019,17

ΣΥΝΟΛΟ 120.743,29 44.070,57
4 Γεωτεχνική μελέτη (21)

4.1 Αμοιβή μελέτης 31.494,23
4.724,13 8.692,41 44.910,78

32.193,28
4.724,13 8.692,41 44.910,77ΣΥΝΟΛΟ 31.494,23 32.193,28

5 Περιβαλλοντική μελέτη (27)
5.1 Αμοιβή μελέτης 4.316,40

647,46 1.191,33 6.155,19
4.316,40

647,46 1.191,33 6.155,19ΣΥΝΟΛΟ 4.316,40 4.316,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 230.381,40 34.557,20 63.585,26 328.523,86 149.409,68 22.411,45 41.237,07 213.058,20

Α.8 Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων

Η Διακήρυξη αποτελεί στοιχείο του φακέλου, ανεξάρτητο του παρόντος υποφακέλου. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Α.9 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος & τις συνθήκες εργασίας

Δεν τίθενται πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης, πέραν αυτών της κείμενης νομοθεσίας.

Α.10 Έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα Αρχή θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της σύγκρουσης
συμφερόντων και ειδικότερα: (α) για την αποτελεσματική πρόληψη, (β) τον εντοπισμό και (γ) την επανόρθωση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων.

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
Υποδιεύθυνση ΤΕ ΜΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της ΕπΟ 
Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας

Επισημαίνεται  ότι  η  προετοιμασία  της  διαδικασίας  για  την  ανάθεση  της  μελέτης  έγινε  από  τη  Υ/Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, τα τεύχη του διαγωνισμού προετοιμάστηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της
Υ/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα τεύχη, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα στρεβλώσεων
του ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών.

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των στελεχών της Υ/Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων, των μελών της επιτροπής διαγωνισμού και των αποφαινόμενων Οργάνων της αναθέτουσας Αρχής με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους
υπεργολάβους αυτών, αναφορικά με προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματικών.

Σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. παραίτηση
μέλους επιτροπής ή αποχή από την ψηφοφορία μέλους αποφαινομένου Οργάνου) για την επανόρθωση του ζητήματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αρθεί η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, τότε θα αποκλεισθεί από τη διαδικασία ο υποψήφιος ή προσφέρων
που σχετίζεται με αυτή.
Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν εντοπιστεί σύγκρουση συμφερόντων, η αναθέτουσα Αρχή θα συντάξει γραπτή έκθεση την οποία θα αποστείλει στην Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, περιγράφοντας το ζήτημα καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, .21-04-2021
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , .21-04-2021
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , .21-04-.2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ ΜΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΠΕΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ ΣΑΦΛΕΚΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα      από 9
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